Zweske
juni 2019

Beste chirovrienden,
De zomervakantie staat weer voor de deur en dat betekent dat ook ons super
leuk bivak er aan zit te komen! Tien dagen waar we super hard naar uitkijken,
hopelijk jullie ook?
Het bivak zal dit jaar plaats vinden van 24 tot en met 31 juli te Dessel voor de
-10. De +10 gaat op kamp in Lokeren. De meisjes gaan van 11 tot en met 21 juli, de
jongens gaan van 21 juli tot en met 31 juli.
Voel jij ook al de bivakkriebels? Neem snel een kijkje naar de tip en waag maar
eens een gokje wat het kampthema zal zijn. Spannend hé! Wij kijken er al vast
naar uit. Verder in dit Zweske kunnen jullie nog meer nuttige informatie vinden
om jullie nog beter voor te bereiden op het kamp.
Het kamp is natuurlijk niet het enige waar wij naar uitkijken. We hebben het
natuurlijk over de toppersfuif en de 54e ronde. Op de toppersfuif kan je na een
spannend minivoetbaltornooi genieten van een smakelijk vleesje op de BBQ door
de kerels en lekkere dessertjes door de tiptiens. De 54 ste Ronde zal dit jaar
plaats vinden van 11 tot 18 augustus. Wij kijken er alvast naar uit!
Veel leesplezier!

Voor de mini’s en speelclub: 24-31 juli
Vertrek
Op 24 juli vertrekken we op kamp. De mini’s en de speelclub worden om 12:30 verwacht
aan het station van Heist-op-den-Berg met een gevulde maag. Vandaar zullen zij richting
Dessel vertrekken.

Terugkomst
De mini’s en speelclub kunnen worden opgehaald in Dessel op 31 juli om 11 uur.

Valiezen
Valiezen mogen worden binnengebracht op 20 juli tussen 18u00 en 19u00 op de +10
(Withofstraat 10).
Na het kamp worden de valiezen meegenomen als je je zoon/dochter komt ophalen op de
kampplaats.

Adres
Kaartjes en brieven kunnen worden verstuurd naar het volgende adres:
Naam van het kind
CHIRO ZONDERSCHOT
’t Pluspunt
Boeretangsedreef z/n
2480 Dessel

Koks

Lief Bruyndonckx & Peter De Ryck
Iris Michiels & Wim Lambrechts
Bart Van Dessel & Sofie Bellens

De leiding (NIET bereikbaar tijdens het kamp)
Voor de mini’s:
Ilias Saenen (0479/03.88.46)
Vincent Vermeiren (0491/32.31.05)
Amber Luyten (0475/66.14.48)
Lukas De Ryck (0499/23.97.34)
Voor de speelclub:
Siemen de Ryck (0493/55.96.77)
Roman Van Loo (0475/90.55.80)
Emily Verstraeten (0490/39.77.01)
Robin Tielemans (0472/61.63.61)

ENKEL BIJ NOODGEVALLEN TIJDENS HET KAMP: 0479/03.88/46

Thema

Ja, gek he!!!

Zoekertje
We zijn nog op zoek naar ongeveer 10 helpende ouders voor de laatste dag om alles mee
helpen op te ruimen. Geïnteresseerd? Laat ons zeker iets weten.

Inschrijven
Mini's en speelclub kunnen zich tot 30 juni inschrijven door 100 euro (voor het 3de kind
dat mee gaat op kamp 80 euro) over te schrijven op DE10100110012626740137 met
vermelding kamp + naam + de groep.
Ook om het gezellig te maken mogen de mini’s en speelclub kiezen naast wie ze liggen op
kamp. Liefst 2 namen vermelden naast wie ze graag willen slapen en dit sturen naar
volgende e-mailadressen.
mini’s: amberluyten47@gmail.com
speelclub: verstraetenemily@hotmail.be
Medische fiches mogen binnen gebracht worden bij Amber Luyten voor de mini’s
(Hollandstraat 18) en voor de speelclub bij Emily Verstraeten ( Grote Braamstraat 6).
De medische fiche kan je achteraan dit Zweske vinden of op onze website chirozonderschot.be

Dagindeling
7u00
7u30
8u00
8u30

opstaan dienstleiding
opstaan + wassen leden
ontbijt
taken

9u00 opening
9u30 activiteiten
12u00 middageten
12u45 platte rust
13u45 activiteiten
16u30 avondeten
17u00 vrij uurtje
18u00 activiteiten
19u30 pap en sluiting
20u00 wassen
20u30 slapen

Voor de +10 meisjes: 11-21 juli
Vertrek
Op 11 juli vertrekken de meisjes op kamp naar Lokeren. We spreken met iedereen af om
10u00 aan de kerk van ’t Zonderschot. Vanaf de tippers rijden we met de fiets naar de
kampplaats. De kwiks gaan met de trein. Zij spreken af om 13u00 aan het station van
Heist-op-den-Berg.

Terugkomst
Op 21 juli komen de meisjes terug met de fiets. De kwiks mogen opgehaald worden op de
kampplaats omstreeks 10u00.

Valiezen
De valiezen van de meisjes mogen worden binnengebracht op maandag 10 juli tussen
18u00 en 19u00 op de +10. (Withofstraat) De valiezen terug afhalen kan op 21 juli
tussen 19u00 en 20u00, eveneens op de +10.

Adres:
Jullie kunnen een leuk briefje sturen naar onze tofste meisjes op het volgende adres:
Naam van het kind
CHIRO ZONDERSCHOT
Kampeerboerderij De Landelijke Omheining
Hillaerestraat 121
9160 Lokeren

Koks
Kristof Anthonis & Laura Jans
Gilian Van Roosbroeck
Ruben Claessens
Liesl Jacobs & Joost Heremans

De leiding (NIET bereikbaar tijdens het kamp)
Voor de kwiks:
Yinthe Ost (0494/15.63.85)
Emma Goris (0485/05.42.66)
Voor de tippers:
Tori Tortelboom (0487/80.48.07)
Dorien van Baelen(0497/68.76.78)
Voor de tiptiens:
Sam Buts (0489/66.00.29)
Heleen Certyn (0493/08.30.99)

Voor de aspiranten:
Janne Van Woensel (0497/07.77.28)

ENKEL BIJ NOODGEVALLEN TIJDENS HET KAMP: 0497/68.76.78
Thema

Inschrijvingen
Inschrijven voor dit kamp kan tot en met zondag 1 juli. Hiervoor moet je 135 euro
overschrijven naar BE60 0018 5679 0770 (voor het derde kind dat meegaat op +10kamp is dit 115 euro). Vergeet de NAAM VAN HET KIND niet bij de vermelding te
zetten. Vergeet ook je medische fiche niet terug te bezorgen bij je leiding of in de
brieven bus van Mechelbaan 79A. De medische fiche vind je achteraan dit Zweske of op
onze website www.chiro-zonderschot.be

Niet vergeten!
Om beestjes op kamp te vermijden vragen wij om uw kind twee weken voor het
kamp al te controleren op luizen. Moest uw kind luizen hebben, is er nog genoeg
tijd om dit te behandelen voor het kamp. Bij het binnenbrengen van de valiezen
doen wij ook nog een controle.

!!! Luizen en/of neten = niet mee op kamp!

Voor de +10 jongens: 21-31 juli
Vertrek
Vanaf toppers gaan de jongens met de fiets op kamp. Zij spreken dan af om 10u00 aan
de kerk op zondag 21 juli. De rakkers zullen vanuit Heist-op-den-Berg de trein nemen
naar Lokeren. Het uur van vertrek zal de rakkersleiding nog meedelen.

Terugkomst
De rakkers mogen worden opgehaald op 31 juli om 11u00 op de kampplaats te Lokeren.
De andere jongens zullen met de fiets terug komen.

Valiezen
De valiezen mogen op 20 juli tussen 19u00 en 20u00 gebracht worden op de plus tien
(Withofstraat). De valiezen mogen terug worden opgehaald op 31 juli tussen 17u00 en
18u00, eveneens op de plus tien.

Adres
Jullie kunnen een briefje naar onze stoere binken sturen op het volgende adres:
Naam van het kind
CHIRO ZONDERSCHOT
Kampeerboerderij De Landelijke Omheining
Hillaerestraat 121
9160 Lokeren

Koks
Rikke Heremans & Erin Claessens
Yannick de Volder & Jentl van Roosbroeck
Pepijn Van Eynde & Mirthe Goossens
Steven Vrancx

De leiding (NIET bereikbaar tijdens het kamp)
Voor de rakkers:
Arend Verschueren (0471/48.79.37)
Pieter van Woensel (0499/12.33.94)
Voor de toppers:
Tibo De Moerloze (0474/47.80.87)
Marnick Scheers (0471/33.50.40)
Voor de kerels:
Thomas Van Baelen (0492/71.86.84)

Voor de aspiranten:
Steye Vermunicht (0494/04.11.11)

ENKEL BIJ NOODGEVALLEN TIJDENS HET KAMP: 0474/47.80.87
Thema

Inschrijvingen
Inschrijven voor dit kamp kan tot en met zondag 10 juli. Hiervoor moet je 135 euro
overschrijven naar BE31 7360 5665 6855 (voor het derde kind dat meegaat op +10kamp wordt dit 115 euro). Vergeet de NAAM VAN HET KIND niet bij de vermelding te
zetten. Vergeet ook je medische fiche niet terug te bezorgen bij je leiding. Deze vind
je achteraan dit Zweske of op onze website www.chiro-zonderschot.be

Dagindeling (voor +10 jongens & meisjes hetzelfde)
7u30 opstaan dienstleiding
8u00 opstaan + wassen leden
8u30 ontbijt
9u00 taken
9u30 opening
10u00 activiteiten
12u30 middageten
13u30 platte rust
14u30 activiteiten
17u00 avondeten
17u45 vrij uurtje
18u30 activiteiten
20u00 pap en sluiting
21u30 wassen en slapen rakwi’s
22u00 slapen tito’s
23u00 Einde activiteiten keti’s en aspi’s
24u00 slapen keti’s
01u00 slapen aspi’s

Meenemen!
Wat neem je zeker mee op kamp? PROBEER ZO VEEL MOGELIJK TE
VOORZIEN VAN EEN NAAMKAARTJE, zodat alles terug mee naar huis komt
nadien!
Kleding
O Gemakkelijke broeken, shorts,…
O T-shirts, topjes
O Truien
O Slaapkledij
O onderbroeken, kousen
O zwemgerief
O CHIROKLEDIJ
O verkleedkledij wordt nog meegedeeld
O gemakkelijke schoenen
Slaapgerief
O Veldbed of luchtmatras
O Slaapzak of lakens
O Hoeslaken, kussen
O teddybeer
Toiletgerief
O tandpasta, tandenborstel
O handdoeken, washandjes
O zeep, shampoo
O haarborstel

Allerlei
O zonnecrème, aftersun
O petje, zonnebril
O schrijfgerief, adressen
O eventuele medicamenten, muggenmelk
O zakdoeken
O 2 keukenhanddoeken
O aardappelmesje (enkel voor +10!)
O beker met naam op (niet vergeten!)
Wat nemen we NIET mee?
O GSM, iPod, Nintendo, andere dure
spullen BLIJVEN THUIS
O drugs en alcohol BLIJVEN ZEKER
THUIS
O snoep, koeken (wat toch mee is wordt
verdeeld over de rest van de groep)
Voor onderweg
O koekje, drankje, lunchpakket
O goed insmeren
O pet, zonnebril
O chirokledij aandoen bij vertrek
O regenjas
O fluohesje
O breng je identiteitskaart of kids-ID
mee bij het vertrek (siskaart als je dit
nog niet hebt)

RAKKERS EN KWIKS GEVEN HUN FIETS MEE MET DE CAMION (TIJDENS HET
BRENGEN VAN DE VALIEZEN)
!Kijk thuis voor vertrek ook even na of je zoon/dochter geen luizen heeft. Zo kunnen de
juiste maatregelen getroffen worden. Meld dit zeker aan de leiding!

Verloren voorwerpen zullen worden uitgestald op zondag 11 augustus op de
plus tien. (eerste dag Ronde van Zonderschot)

Inschrijvingsformulier: 54ste Ronde van
Zonderschot
Dit jaar gaat de ronde van Zonderschot door van 11 tot en met 18 augustus. Naar goeie
gewoonte organiseren wij niet alleen een loopkoers, maar is er ook elke dag een nieuwe
leuke attractie. Als je honger of dorst krijgt van al deze spannende activiteiten, geen
nood: ook hier wordt voor gezorgd. Op het einde van de week mogen alle lopertjes een
toffe prijs in ontvangst nemen. Van de 8 te lopen ritten mag je er maximaal 3 missen om
deze leuke prijs te kiezen.
Wie mag meelopen?
KADETTEN jongens/meisjes geboren in 2011-2012-2013
JUNIOREN jongens/meisjes geboren in 2008-2009-2010
SENIOREN jongens/meisjes geboren in 2005-2006-2007

Rittenschema:
Zondag Chirolokalen Withofstraat
Donderbal
Maandag

Groenstraat
Hindernissenparcours + bijlwerpen

Dinsdag

Tiendestraat
Optreden + bakskeskermis

Woensdag Heibloemstraat
Irish Day + ‘doe-raar-met-je-haar-dag’

Donderdag Mechelbaan (paardenpiste)
Forelvissen + stoelendans

Vrijdag

Plasstraatje
Barbecue + BEACHPARTY
Zaterdag Peremansheidestraat
Zondag

Broekhangen
Withofstraat
Veteranen- en kleuterloop + pannenkoeken

Tijdrit kadetten 14 u
jongens
Tijdrit junioren
jongens

19 u

Tijdrit junioren
meisjes

19 u

Tijdrit kadetten 19 u
meisjes
Tijdrit senioren
meisjes

19 u

Geen tijdrit

19 u

Tijdrit senioren
jongens

19 u

Geen tijdrit

14 u

Inschrijven kost €10 en kan bij:
Tori Tortelboom (Withofstraat 12b) en Yinthe Ost (Boterstraat 12) door onderstaand
strookje in de brievenbus te stoppen of gewoon zondag 11 augustus om 13u30 op de
ronde zelf.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Naam:.....................................................................Geboortejaar:..................................
Reeks:...............................jongens/meisjes

Toppersfuif

Extra info

Inschrijven?

 Ploegen van vijf

 15 euro

 Veld is ¼ van een gewoon

 Bericht naar 0474 47 80 87

voetbalveld

 Inschrijven kan tot 24 juni 2019

INDIVIDUELE MEDISCHE STEEKKAART
Met deze individuele medische steekkaart geven ouders
alle noodzakelijke inlichtingen over hun kind aan de
Chiroleiding. De leidingsploeg zal die informatie
vertrouwelijk behandelen.

OPGELET!

Geef altijd de volgende zaken mee op bivak/weekend:
ISI+-kaart of identiteitskaart
Twee kleefbriefjes van het ziekenfonds
Die heb je nodig bij de apotheker of een ziekenhuisonderzoek.

IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN HET KIND
Voornaam en familienaam:
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................
Geboortedatum:
...........................................................................................
.......................................
Adres(sen):
...........................................................................................
.......................................................................................
..........................................................................................
........................................................................................
...........................................................................................
..........................................................................................
.......................................................................................
........................................................................................
Telefoonnummer(s):
...........................................................................................
....................................................................................... ...........................................................................................
.......................................................................................
Mailadres(sen):
...........................................................................................
....................................................................................... ...........................................................................................
.......................................................................................
Wie contacteren als ouder(s) en/of voogd(en) niet bereikbaar zijn?
Naam:
...........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Telefoonnummer:
...........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................

MEDISCHE GEGEVENS
Naam en telefoonnummer huisarts:

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...........................................
Vroegere ziekten of heelkundige ingrepen:
................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................

Werd uw kind gevaccineerd tegen tetanus? □ Ja, in het
jaar .................................. □ Nee Uw kind lijdt aan:
□ astma
□ bedwateren
□ epilepsie
□ hartkwaal
□ hooikoorts
□ huidaandoening
□ reuma
□ slaapwandelen
□ suikerziekte

□ allergie voor bepaalde voedingsmiddelen:

□ allergie voor bepaalde geneesmiddelen:

........................................................................................................................
..................

.....................................................................................................................
.....................

........................................................................................................................
..................

.....................................................................................................................
.....................

□ allergie voor bepaalde stoffen:

□ andere:

........................................................................................................................
..................

.....................................................................................................................
.....................

........................................................................................................................
..................

.....................................................................................................................
.....................

Wat moet de leiding zeker weten over de bovenstaande aandoeningen? Wat moet er gebeuren in
noodsituaties?

Eet uw kind vegetarisch, halal of een ander specifiek dieet?
□ Nee □ Ja, namelijk:

..................................................................................................................

Moet uw kind tijdens het verblijf geneesmiddelen innemen?
□ Ja
□ Nee Zo ja: welke, hoe dikwijls en hoeveel?
...........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................

Kan uw kind zwemmen?
□ Ja □ Nee
Is uw kind vlug moe?
□ Ja □ Nee
Kan uw kind deelnemen aan sport en spel afgestemd op zijn/haar/hun leeftijd?
□ Ja □ Nee
Leiding mag – behalve EHBO – niet op eigen initiatief medische handelingen uitvoeren.
Zonder toestemming van de ouders mogen ze zelfs geen pijnstillende of koortswerende
medicatie toedienen, zoals Perdolan, Dafalgan of aspirines. Hieronder kunt u hen die
toestemming geven zodat ze voor dergelijke zorgen niet naar een arts moeten.
Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan ons kind een dosis via
de apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe te dienen*:
□ Ja □ Nee

* Gebaseerd op aanbeveling Kind & Gezin 09.12.2009 – Aanpak van koorts/Toedienen van geneesmiddelen in de kinderopvang

ANDERE INLICHTINGEN
.....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................
....................................................................................................................................... ..............................................
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................
............................................................................................................................. .............................................

Als er iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw kind is het belangrijk om dat door te geven
aan de leiding zodat zij altijd op de gepaste manier kunnen reageren. Bij een volgend weekend/kamp
zal gevraagd worden om de gegevens opnieuw in te vullen.
Contactgegevens worden bijgehouden in het online Groepsadministratieportaal (GAP) en zijn nodig
voor de dagelijkse werking. De basisgegevens (één adres, één telefoonnummer en één mailadres,
vanaf ketileeftijd bij voorkeur van de jongere zelf) worden doorgestuurd naar Chirojeugd Vlaanderen.
De informatie over de gezondheidstoestand van het kind wordt bijgehouden door de leidingsploeg en
wordt dus niet doorgegeven, tenzij aan (medische) hulpverleners. De leidingsploeg heeft afspraken
gemaakt om daar vertrouwelijk mee om te gaan. De dieetvoorkeur wordt uiteraard doorgegeven aan
de kookploeg.

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn, en gaat akkoord met de verwerking
ervan.

Datum: .....................................................................................................
Handtekening(en)

Papier mutualiteit -10 kamp

BEWIJS VAN DEELNAME
AAN JEUGDWERKINITIATIEF
Als je’t mij vraagt:

Dit attest wordt door Chirojeugd Vlaanderen uitgereikt. Het kan worden voorgelegd aan instanties*
die al dan niet volledig tussenkomen in de kosten van de deelname van je kind aan de werking. Het
vervangt op geen enkele wijze het fiscale attest en kan ook niet in deze zin gebruikt worden. Als dit
attest niet zou volstaan, gelieve ons dan te contacteren.

CHIRO

*Zoals een mutualiteit, werkgever, het OCMW, enz.

GEGEVENS DEELNEMER
Voornaam + naam
Adres
Telefoon
Geboortedatum
Rijksregisternummer

(zelf in te vullen door ouders/voogd)

Plak hier eventueel een klever van de mutualiteit

GEGEVENS JEUGDWERKORGANISATOR
Naam: Chiro Zonderschot
Adres: Blokstraat 7, 2220 HEIST-OP-DEN-BERG
E-mailadres: chiro.zonderschot@gmail.com
Telefoon: 0489/660029
Verantwoordelijke: Sam Buts

GEGEVENS DEELNAME
Jaar: 2018 -2019
Concrete data: 24/07/19 – 31/07/19
Totaal aantal dagen: 7
Prijs per dag: 14 euro
Totale prijs: 100 euro
Datum van betaling: juli 2019
Ondergetekende, SAM BUTS

, verantwoordelijke van de organisatie

Chiro ZONDERSCHOT

(vul hier je groepsnaam in),

verklaart dat de bovenstaande gegevens waar en echt zijn.
Handtekening verantwoordelijke
Chirojeugd-Vlaanderen vzw
Kipdorp 30 | 2000 Antwerpen
[ Tel.] 03-231 07 95
[ E-mail ] info@chiro.be [ Site ] www.chiro.be

Datum
2 september 2019

Papier mutualiteit +10 meisjeskamp

BEWIJS VAN DEELNAME
AAN JEUGDWERKINITIATIEF
Als je’t mij vraagt:

Dit attest wordt door Chirojeugd Vlaanderen uitgereikt. Het kan worden voorgelegd aan instanties*
die al dan niet volledig tussenkomen in de kosten van de deelname van je kind aan de werking. Het
vervangt op geen enkele wijze het fiscale attest en kan ook niet in deze zin gebruikt worden. Als dit
attest niet zou volstaan, gelieve ons dan te contacteren.

CHIRO

*Zoals een mutualiteit, werkgever, het OCMW, enz.

GEGEVENS DEELNEMER
Voornaam + naam
Adres
Telefoon
Geboortedatum
Rijksregisternummer

(zelf in te vullen door ouders/voogd)

Plak hier eventueel een klever van de mutualiteit

GEGEVENS JEUGDWERKORGANISATOR
Naam: Chiro Zonderschot
Adres: Blokstraat 7, 2220 HEIST-OP-DEN-BERG
E-mailadres: chiro.zonderschot@gmail.com
Telefoon: 0489/660029
Verantwoordelijke: Sam Buts

GEGEVENS DEELNAME
Jaar: 2018 -2019
Concrete data: 11/07/19 – 21/07/19
Totaal aantal dagen: 10
Prijs per dag: 12 euro
Totale prijs: 135 euro
Datum van betaling: juli 2019
Ondergetekende, SAM BUTS

, verantwoordelijke van de organisatie

Chiro ZONDERSCHOT

(vul hier je groepsnaam in),

verklaart dat de bovenstaande gegevens waar en echt zijn.
Handtekening verantwoordelijke
Chirojeugd-Vlaanderen vzw
Kipdorp 30 | 2000 Antwerpen
[ Tel.] 03-231 07 95
[ E-mail ] info@chiro.be [ Site ] www.chiro.be

Datum
2 september 2019

Papier mutualiteit +10 jongenskamp

BEWIJS VAN DEELNAME
AAN JEUGDWERKINITIATIEF
Als je’t mij vraagt:

Dit attest wordt door Chirojeugd Vlaanderen uitgereikt. Het kan worden voorgelegd aan instanties*
die al dan niet volledig tussenkomen in de kosten van de deelname van je kind aan de werking. Het
vervangt op geen enkele wijze het fiscale attest en kan ook niet in deze zin gebruikt worden. Als dit
attest niet zou volstaan, gelieve ons dan te contacteren.

CHIRO

*Zoals een mutualiteit, werkgever, het OCMW, enz.

GEGEVENS DEELNEMER
Voornaam + naam
Adres
Telefoon
Geboortedatum
Rijksregisternummer

(zelf in te vullen door ouders/voogd)

Plak hier eventueel een klever van de mutualiteit

GEGEVENS JEUGDWERKORGANISATOR
Naam: Chiro Zonderschot
Adres: Blokstraat 7, 2220 HEIST-OP-DEN-BERG
E-mailadres: chiro.zonderschot@gmail.com
Telefoon: 0489/660029
Verantwoordelijke: Sam Buts

GEGEVENS DEELNAME
Jaar: 2018 -2019
Concrete data: 21/07/19 – 31/07/19
Totaal aantal dagen: 11
Prijs per dag: 12 euro
Totale prijs: 135 euro
Datum van betaling: juli 2019
Ondergetekende, SAM BUTS

, verantwoordelijke van de organisatie

Chiro ZONDERSCHOT

(vul hier je groepsnaam in),

verklaart dat de bovenstaande gegevens waar en echt zijn.
Handtekening verantwoordelijke
Chirojeugd-Vlaanderen vzw
Kipdorp 30 | 2000 Antwerpen
[ Tel.] 03-231 07 95
[ E-mail ] info@chiro.be [ Site ] www.chiro.be

Datum
2 september 2019

